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Relatório

1. Agravo nos autos principais contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, alíneas a, c e d, da
Constituição da República.
O recurso extraordinário foi interposto contra o seguinte julgado do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. INTERESSE DE AGIR. REPROVAÇÃO EM TESTE
DE APTIDÃO FÍSICA. RAZOABILIDADE. ISONOMIA. Tendo o
requerente ingressado com ação anulatória de seu ato administrativo,
dentro do prazo previsto, apontando os motivos de seu inconformismo
com o ato, patente seu interesse de agir, ainda que homologado o
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resultado final do concurso. A exigência do Exame de Aptidão Física
para ingresso na carreira de Bombeiro-Militar do Distrito Federal não
ofende o princípio da legalidade, pois o legislador ordinário federal, por
meio da Lei n. 7.479/86 - Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal, impôs, dentre outros, a capacidade
física como requisito para a matrícula nos cursos de formação dos
estabelecimentos de ensino bombeiro-militar. O teste de aptidão física é
de cunho eliminatório e de caráter geral e impessoal. Se forem
expressamente estabelecidos no edital os limites mínimos para
aprovação, é legítima, prima facie, a eliminação de candidato que não
os atingiu. A razoabilidade não pode ser aplicada em confronto com
outros princípios norteadores da Administração Pública, em especial,
a igualdade. Assim, o candidato reprovado em teste físico não faz jus à
nova oportunidade, sob pena de afronta ao princípio da isonomia com
os demais candidatos. Recurso conhecido e não provido” (doc. 11).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para “tornar
sem efeito a expressão ‘rejeito a preliminar’, inserta no voto condutor à folha 419,
e para fazer constar na parte dispositiva, ao invés de ‘nego provimento ao
recurso’, o seguinte: ‘dou parcial provimento ao recurso’. Na ementa, altere-se a
parte final, ao invés ‘não provido’, o seguinte: ‘provido parcialmente’ (fl. 6, doc.
16).
2. O Agravante afirma que o Tribunal de origem teria contrariado os
arts. 5º, inc. II, e 37, inc. I e II e IV, e § 6º, da Constituição da República.
Sustenta que “na data da realização do teste de aptidão física, no dia 01 de
abril de 2007, (…) restou impossibilitado de executar a prova de aptidão física,
posto que foi acometido de um abscesso periodontal (…), sendo que a não
realização dos testes motivados por doença comprovada mediante atestado,
caracteriza caso fortuito e a determinação de nova data para a realização de teste
não ofende o princípio da equidade, que deve prevalecer em todos os concursos
públicos” (fls. 10-11, doc. 19).
3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de
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incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e de ausência
de ofensa constitucional direta (doc. 21).
Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
4. O art. 544 do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei n.
12.322/2010, estabeleceu que o agravo contra decisão que inadmite
recurso extraordinário processa-se nos autos do processo, ou seja, sem a
necessidade de formação de instrumento, sendo este o caso.
Analisam-se, portanto, os argumentos postos no agravo, de cuja
decisão se terá, na sequência, se for o caso, exame do recurso
extraordinário.
5. Razão jurídica não assiste ao Agravante.
6. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
assentou:
“In casu, conforme se depreende da análise dos autos, o
autor/apelante não conquistou êxito no teste de barra fixa, sendo
considerado inapto pela EAF (Exame de Aptidão Física) e, por
consequência, eliminado do concurso público, como demonstra a
Planilha de Avaliação à folha 231.
Com base nestes fatos, não se verifica nenhuma ilegalidade
cometida pela Administração Pública ao eliminar o apelante do
concurso público.
(…)
O apelante argumenta, ainda, que deixou de se submeter ao
exame físico em razão de caso fortuito, consistente na enfermidade
acometida no dia da realização da prova, conforme atestado médico
apresentado à folha 91.
Contudo, compulsando os autos, extrai-se da Planilha de
Avaliação à folha 231, bem como da resposta ao recurso
administrativo interposto pelo candidato/apelante contra o resultado
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provisório nos exames de aptidão física (fl. 233), que o apelante
compareceu no dia do teste físico, porém não logrou êxito em fazer as
repetições de barra fixa necessárias à aprovação do teste específico,
sendo reprovado do concurso público” (fls. 9-10, doc. 11, grifos
nossos).

Concluir de forma diversa do que decidido pelas instâncias
originárias demandaria o reexame do conjunto probatório constante dos
autos, procedimento incabível de ser adotado validamente no recurso
extraordinário, conforme dispõe a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
Federal. Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE
FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO REPROVADO
EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. Para se chegar a conclusão diversa
daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame
de matéria fática, o encontra óbice na Súmula 279 do STF. Agravo
regimental a que se nega provimento” (AI 791.013-AgR, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 30.4.2012).
“Agravo regimental no agravo de instrumento. Concurso
público. Exame de aptidão física. Ofensa reflexa. Necessidade de
reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal
de origem resolveu a controvérsia acerca da exigência de exame de
aptidão física amparado na legislação infraconstitucional local e nos
fatos e provas dos autos, cujo reexame é incabível em sede de recurso
extraordinário. Incidência das Súmulas n. 280 e 279/STF. 2. Agravo
regimental não provido” (AI 721.535-AgR, Rel. Dias Toffoli,
Primeira Turma, DJe 9.3.2012).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DA
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ANÁLISE DAS NORMAS EDITALÍCIAS E DO REEXAME DE
PROVAS: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 716.174-AgR, de minha
relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2009).

7. Ademais, a alegada contrariedade ao art. 5º, inc. II, da
Constituição da República, quando depende de análise prévia de
legislação infraconstitucional (na espécie Lei n. 7.479/1996), esbarra no
óbice da Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe não caber
“recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da
legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a
normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
Nada há, pois, a prover quanto às alegações do Agravante.
8. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo (art. 544, § 4º, inc. I, do
Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2013.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora
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